
Formandens beretning:  

Silkeborg, den 23.03.2021 

 

I dag skriver vi marts 2021 og 2020 er et overstået kapitel, hvor Covid-19 satte sit præg på Danmark og 
dermed også  MusikRampens aktiviteter.  Siden februar 2020 har vi gennemført et minimum af koncerter – 
og havde det ikke været for hjælpepakkerne, så havde økonomien været et problem. 

Der skal lyde en særlig tak til bestyrelsen for jeres energiske indsats med at flytte og aflyse koncerter, 
forhandle nye datoer for koncerter, ændre i vores annoncering, salg af billetter og refundering af købte 
billetter, når aflysningerne kom. Tak til jer alle. 

2020 har også være et år, hvor vi for første gang medvirkede til afholdelse af udendørs koncerter i 
Indelukket - og dette kommer vi også til i løbet af sommeren 2021. 

I dag har vi fra regeringen set en foreløbig genåbningsplan af Danmark - herunder kulturen.  I 
MusikRampen’s bestyrelse håber vi nu, at vi igen kan komme i gang med at afholde koncerter – og håber 
samtidigt, at man fra regeringens side venter til, at vi kan åben fuldt ud – dvs. at vi må sælge de billetter, 
der skal til, for at arrangementerne kan blive rentable at gennemføre. 

2020 har også været året, hvor vi kom ”næsten” på plads med en elevator og nye toiletfaciliteter på 
Rampelys. Nu håber vi, at der snart foreligger en dato på, hvornår byggeriet går i gang og står færdigt. Tak 
til Rampelys’s bestyrelse og elevatorgruppen for samarbejdet. 

Der skal også lyde en STOR tak til vores tålmodige sponsorer – uden jer var det ikke muligt at drive vores 
forening.  Vi håber i forsat er med i de kommende år. 

Sidst men ikke mindst - skal der lyde en tak til vores gode medlemmer – vi håber snart at gense jer. 

Generalforsamlingen skulle i henhold til vores vedtægter være afviklet i 1. kvartal 2021.  Bestyrelsen har i 
stedet valgt at lægge Årsregnskab og Formandens Beretning på hjemmesiden og senere vil vi samme sted 
offentliggøre en erstatnings dato for generalforsamlingen - når corona-restriktionerne tillader fysisk 
afholdelse. 

Håber vi snart ses til koncerterne på spillestederne i Silkeborg. 

Venlig hilsen 

www.musikrampen.dk 
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